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Numri i lëndës: 2019:240088 

Datë: 08.12.2022 

Numri i dokumentit:     03728244 

                                C.nr.59/2019 

 
GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, në përbërje nga gjyqtari Hajrullah Aruqi, në çështjen juridike të paditësit S.V. 

nga fshati..., komuna Skenderaj, që e përfaqëson me autorizim Q.R. avokat në Skenderaj, kundër 

të paditurës “ KS E...” me seli në Prishtinë, që e përfaqëson V.K., për kompensim te demit nga 

auto përgjegjësia, pas mbajtës dhe përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, me pjesëmarrjen 

e palëve ndërgjyqëse, me dt.17.11.2022 mori këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit S.V. nga fshati..., komuna 

Skenderaj. 

 

DETYROHET e paditura KS “E...” me seli në Prishtinë, që paditësit S.V. ti kompensoj demin 

qe e ka pësuar në aksident trafiku me dt. 26.03.2017 në fshatin..., komuna Skenderaj, me fajin e 

vetëm të të siguruarit të paditurës, në shumat si ne vijim: 

 

Demi jo material  

Për dhimbjet fizike shumën prej 1400 euro; 

Për friken e përjetuar shumën prej 900 euro. 

Demi material 

Për ndihmën dhe kujdesin e personit të tretë për 21 ditë, shumën prej 210 euro;  

Për ushqimin e përforcuar për 21 ditë shumën  prej 210 euro. 

Ne shumën e përgjithshme prej 2.720 euro, me kamatë ligjore ne normën prej 8% nga dita e 

marrjes se aktgjykimit me dt. 17.11.2022, deri ne pagesën definitive si dhe  shpenzimet e 

procedurës dhe atë për padi 104 euro, taksë për padi 30 euro, për ekspertizë mjekësore shumën 

prej 300 euro, për përfaqësimet e avokati në tri seanca nga 135 euro shumën prej 405 euro, 

gjithsejtë shpenzime shumën prej 839 euro,  të gjitha këto shuma duhet te paguhen ne afatin prej 

15 dite nga dita e marrjes se këtij aktgjykimit. 

 

REFOZOHET si e pa bazuar pjesa e kërkesëpadisë mbi shumat e gjykuara  nga se shumat e 

kërkuara janë të larta  dhe nuk janë ne harmoni me dëmin e pësuar dhe praktikave tjera gjyqësore 

dhe në tersi shuma prej 150 euro për shërim fiziatrik.  

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësi ka ushtruar padi në ketë gjykatë ne te cilën ka theksuar se me dt.26.03.2017 ne rrugën 

lokale ne fshatin..., komuna Skenderaj, ka ndodhur aksident i trafikut me dëme materiale dhe 

lëndime trupore, ku si shkaktar i aksidentit te trafikut ka qenë vetura “A” që e ka drejtuar nga 

drejtimi i fshatit... ne drejtim te fshatit..., ashtu qe ka humb kontrollin mbi  automjetin, rrokullisët 
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dhe si pasojë shkaktohen lëndime trupore dhe dëme materiale, për çka paditësi ka marr ndihmë 

mjekësore ne Spitalin Regjional në Mitrovicë qe dëshmohet në raportet mjekësore.  

 

Gjatë shqyrtimit kryesor është deklaruar se nga përgjigja ne padi e te paditurës nuk është 

kontestuese baza juridike dhe për konstatim e lartësisë se dëmit i ka propozuar gjykatës nxjerrjen 

e provës me ekspertizë mjekësore nga ekspertet dr. S.D. ortoped –traumatolog dhe Sh.M. 

psikiatër. Pas marrjes se mendimit dhe konstatimit nga ana e eksperteve mjekësorë ndaj të cilit 

u deklarua se nuk ka vërejtjeje, në seancën e shqyrtimit kryesor e precizoi kërkesëpadinë ashtu 

që për dhimbjet fizike kërkoi shumën prej 2500 euro, për friken e përjetuar shumën prej 2000 

euro, për ndihmën dhe kujdesin e huaj shumën prej 300 euro, për ushqimin e përforcuar shumën 

prej 300 euro dhe për rehabilitim fizik shumën prej 150 euro.  

I propozoi gjykatës qe pas administrimit dhe vlerësimit te provave kërkesëpadinë e paditësit të 

aprovoj ne tersi si te bazuar. I kërkoi shpenzimet e procedurës kontestimore dhe atë 104 për padi, 

për taks për padi shumën prej 20 euro, për ekspertiza mjekësore shumen prej 400 euro dhe për 3 

përfaqësimet e avokatit shumën prej 504 euro, te gjitha më kamatë me normën prej  8%. 

 

E paditura me përgjigje në padi te dt.14.02.2022 është deklaruar se nuk e kundërshton bazën 

juridike të kërkesëpadisë sa i përket ndodhjes se aksidentit dhe shkaktimit te tij nga ana e te 

siguruarit të të paditurës por kontestuese mbetet lartësia e saj, ngase prej dokumentacionit 

mjekësor rezulton se paditësi ne aksident trafiku ka pësuar lëndime të lehta trupore. 

 

Gjatë shqyrtimit kryesor është deklaruar se nuk e kundërshtojnë mendimin dhe konstatimin e 

eksperteve mjekësore por edhe me tutje e kundërshtoi lartësinë e kërkesëpadisë dhe precizimin 

e saj sepse shumat e kërkuara nuk janë ne harmoni me natyrën e lëndimeve te pësuara dhe 

praktikat gjyqësore. 

 

Në fjalën përfundimtare u deklarua se mbeten pranë përgjegjës ne padi, deklarimeve ne 

shqyrtimin gjyqësor duk i propozuar gjykatës që sa i përket kamatës të vendos për normën prej 

8 % nga dita e nxjerrjes se vendimit ndërsa vendimi për shpenzimet e procedurës te merret si pas 

suksesit në procedurë kështu që gjykata pjesërisht të aprovoj kërkesë padinë e paditësit, duke i 

refuzuar shumat e kërkuar ne precizimin e kërkesë padisë.  

 

Gjykata me qëllim te konstatimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike ne çështjen konkrete 

juridike në kuptim te nenit 7 dhe 8  te LPK-se i nxori dhe i administroi te gjithat provat e 

propozuara nga ndërgjyqësit të evidentuara ne procesverbalin e seancës se shqyrtimit kryesor te  

dt.17.11.2022 një nga një dhe të gjitha se bashku, duke i krahasuar njërën me tjetrën, nga te cilat 

rezulton se kërkesë padia e paditësit është pjesërisht e themeltë.  

 

Nga referati i padisë, deklarimet e përfaqësuesit të paditësit, raporti i aksidentit nr. 2017 -BR-

177 i dt.26.03.2017 dhe Aktgjykimi i kësaj gjykate P.nr. 438/2018 i dt. 07.02.2019 është 

konstatuar se me dt.26.03.2017 rreth orës 18:00 në fshatin..., komuna  Skenderaj derisa drejtuesja 

e automjetit V.B. nga fshati... ka qenë duke drejtuar automjetin e udhëtareve te tipit “VW Golf 

19 E” me targa te regjistrimit... në drejtimin ne rrugë magjistrale Runik – Burojë ka renë ne 

kundërshtim me dispozitat e nenit 53.1 të Ligjit mbi Rregullat e Trafikut Rrugor duke rrezikuar 

trafikun rrugor dhe jetën e njerëzve ashtu qe duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes me 

kushtet e rrugës në mënyrë te shkujdesur ka konsideruar se nuk do te vij deri te pasojat dhe gjatë 

lëvizjes ka hyre ne një kthesë, me ç’rast e humb kontrollin ndaj automjetit del jashtë rrugës në 

anën e majtë te drejtimit te lëvizjes, tenton prapë te kthehet ne shiritin e vetë por ne ketë rast vjen 

deri te rrokullisja m ç’rast pëson lëndime paditësi S.V. si bashkudhëtar në ketë automjet.  

 

Pala e paditur nuk e ka kundërshtuar bazën juridike te kërkesë padisë sa i përket rrethanave dhe 

faktorëve qe kanë ndikuar ne shkaktimin e aksidentit dhe se i siguruari i saj është fajtor i vetëm 
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në shkaktim te aksidentit, prandaj  gjykata i zbatoi dispozitat e nenit 136 par. 1 të LMD-se ku 

shprehimisht është përcaktuar “ Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensoj, përveç 

nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. Në dispozitat e nenit 159 par.1 

shprehimisht thuhet “ Në rast aksidenti të shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje që është 

shkaktuar vetëm për faj të një zotëruesi zbatohen rregullat për përgjegjësinë në bazë të fajit.”. 

Se e paditura është e obliguar për kompensim të dëmit paditësi parashihet edhe me dispozitat e 

nenit 3 par 2 të Ligjit  nr.04/L-018 Për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopergjegjsia ku 

shprehimisht thuhet “ Kontrata e sigurimit te autopërgjegjsisë mbulon dëmet sipas paragrafi 1 

te këtij neni dhe ndaj pasagjereve duke përfshirë këtu edhe dëmet ne gjësendet qe gjinden ne 

mjetin motorik  dhe shërbejnë për përdorimin personal”. 

 

 Për konstatim të natyrës të lëndimeve trupore dhe format tjera te demit që ka pësuar paditësi 

gjykata ka caktuar nxjerrjen e provës me ekspertizë mjekësore nga ekspertet mjekësor Dr. S.D. 

ortoped – traumatolog dhe Dr. Sh.M. psikiatër.  

Sipas ekspertit mjekësor Dr. S.D. ortoped- traumatolog paditësi në aksident trafiku ka pësuar 

lëndime trupore, ndrydhje dhe përdredhje e regjionit të qafës, ndrydhje dhe përdredhje e regjionit 

te parakrahut të djathë. Këto lëndime kualifikohen si lëndime të lehta trupore. Si pasojë e 

lëndimeve trupore paditësi ka përjetuar dhimbje fizike te intensitetit te rëndë qe kanë qenë 

prezent ne kohëzgjatje prej 48 orë apo dy ditë si pasojë e këtyre lëndimeve me theks te veçantë 

ne regjionin e qafës dhe parakrahut te djathtë. Dhimbje fizike te intensitetit te mesëm kanë zgjatur 

3 javë, gjatë kësaj periudhe paditësi ka bartur qafore dhe ka përdorur terapi kundër dhimbjeve si 

dhe ka qenë ne trajtim mjekësor specialistik.  Dhimbjet fizike te intensitetit te ultë vazhdojnë te 

jenë prezent edhe sot e kësaj dite kryesisht gjatë ngarkesave – pozitave te detyruara dhe 

ndryshimeve klimatike deri ne aplikimin e terapisë kundër dhimbjes.  

 

Bazuar ne konstatimin e ekspertit mjekësor dhe duke marr për bazë intensitetin dhe kohëzgjatjen 

e dhimbjeve fizike gjykata e aprovoi shumën prej 1400 euro. 

 

Sipas ekspertit mjekësor Dr. Sh.M. psikiatër, paditësi si pasojë e aksidentit te trafikut dhe 

lëndimeve trupore që ka pësuar, ka përjetuar frikë te intensitetit posaçërisht te lartë deri ne 5 

sekonda që e përfshin periudhën nga momenti i perceptimit te rrezikut për rrokullisje te 

automjetit të cilin ka qenë duke drejtuar dhe vlerësimi i gjendjes se shëndetit fizik. Kjo frikë me 

ketë intensitet dhe kohëzgjatje është si rezultat i drejtpërdrejt i rrezikut për humbjen e jetës. 

Frika sekondare e intensitetit te lart ne kohëzgjatje prej 40 minuta që përputhet me kohen e 

transportit dhe dhënies se ndihmës se parë ne qendrën me te afërt ne QKMF ne Skenderaj. Kjo 

frikë ka qenë pasojë e shqetësimeve për shkak te dhimbjeve intensive ne kokë, qafë, dhe dorën 

e djathtë, si dhe perceptimit te lidhur me invaliditetin e mundshëm trupor. 

Frika sekondare e intensitetit te mesëm në kohëzgjatje prej 3 jave, gjatë kësaj kohe paditësi ka 

vazhduar te marr trajtimin e nevojshëm ne QE në Spitalin Regjional te Mitrovicës ku i është 

nënshtruar ekzaminimeve mjekësore shtesë, analizave laboratorike, incizimeve radio grafike. 

Kjo frikë ka qenë prezentë për arsyeje tjera te ekzaminimeve e procedurave trajtuese, pastaj 

dhimbje te kohëpaskohshme te cilat kanë vazhduar te sjellin ketë  nivel te frikës  dhe shqetësimit 

te paditësit, po ashtu ne ketë kohe paditësi ka qenë i detyruar te bart qafore ortopedike prej 3 

javë, 

Frika sekondare e intensiteti te ultë vazhdon dhe është prezentë sot e kësaj dite në varësi nga 

dhimbjet mund te fitoj ne intensitet varësisht nga sforcimet fizike, pozita te caktuara trupore si 

dhe ndryshimit te motit.  

 

Bazuar ne mendimin dhe konstatimin e ekspertit dhe duke marrë për bazë intensitetin dhe 

kohëzgjatjen e frikës gjykata e aprovoi shumën prej 900 euro. 
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Sa i përket  demit jo material për dhimbjet fizike dhe friken e përjetuar  gjykata i zbatoj dispozitat 

e nenit 183 par.1 të LMD ku janë parashikuar llojet dhe format e shpërblimit të dëmit jo material. 

Sipas ekspertit mjekësor për shkak te lëndimeve trupore paditësit ju ka dashtë ndihma e personit 

te tretë ne kohëzgjatje prej tri javë, për plotësimin e nevojave elementare biologjike siç janë 

veshja 

Zhveshja, higjiena personale dhe për kryerjen e nevojave fiziologjike andaj gjykata e aprovoi 

shumën prej 210 euro. 

 

Për ushqimin e përforcuar i pasur me minerale, vitamina dhe proteina dhe karbohidrate ne 

kohëzgjatje prej tri javë për sanimin e lëndimeve dhe reaksionit post traumatike prandaj është 

aprovuar shuma prej 210 euro. 

 

Dëmi material në shumat e gjykuara është aprovuar sipas konstatimit të ekspertit mjekësor ndërsa 

për lartësinë e tij gjykata vendosi sipas pagës mesatare për punëtoret e pa kualifikuar dhe 

praktikat gjyqësore  duke u bazuar  në dispozitat e nenit 179 të LMD-së. 

 

Gjykata e vlerësoi ekspertizën mjekësore dhe i dha bindje të plotë nga se i përmban të gjitha 

elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e njohurive profesionale dhe përmban arsye të 

mjaftueshme të cilat janë vlerësuar si të drejta për vërtetimin e fakteve vendimtare në rastin 

konkret. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar si rezultat i provave të administruara gjykata konstatoi 

se e paditura është përgjegjëse për shpërblim të dëmit paditësit që e ka pësuar në aksident të 

trafikut, më që shkaktuesi i dëmit me të paditurën kanë lidhur kontratë, me të cilën ka marrë për 

sipër  kompensimin e dëmit  në rastet e aksidentit të trafikut, kjo  konform  dispozitave të nenit 

136 dhe 159 të LMD-së  nenit 3 të LSDA. 

 

Gjykata duke u bazuar në dispozitat ligjore të cekura më lartë si dhe duke i vlerësuar të gjitha 

kriteret dhe masat për caktimin  e dëmshpërblimit posaçërisht duke marrë për bazë natyrën e 

lëndimeve dhe shkallën e dëmtimit trupor të paditësit , moshën e tij  e miratoj pjesërisht kërkesë 

padinë në shumat si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke vlerësuar se shpërblimi është në 

pajtueshmëri me të mirën e cenuar të paditësit nga akti dëmtues . 

 

Gjykata i vlerësoj kundërshtimet e palës se paditur te cilat kane te bëjnë me pretendimin se  

shumat e kërkuara me precizim të kërkesëpadisë janë të larta në raport me dëmin, kundërshtime  

të cilat  janë pjesërisht të bazuara nga se shumat e kërkuara me precizim nuk janë në pajtueshmëri 

me natyrën e lëndimeve dhe format tjera të dëmit. 

 

Është refuzuar pjesa e kërkesëpadisë mbi shumat e gjykuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

nga se shumat e kërkuara me precizim të kërkesëpadisë janë të larta në raport me natyrën e 

lëndimeve dhe format tjera të dëmit dhe nuk janë në pajtueshmëri me të mirën e cenuar si dhe 

me praktikat gjyqësore, gjersa në tersi është refuzuar pjesa e kërkesëpadisë për shërim – 

rehabilitim fiziatrik në shumën e kërkuar prej 150 euro sepse paditësi nuk provo me prova 

materiale se gjatë kësaj periudhe e ka shfrytëzuar shërimin fiziatrik. 

 

Vendimi qe e paditura ti bartë shpenzimet e procedurës ne shumat e specifikuara ne dispozitiv 

te aktgjykimit është i bazuar ne dispozitat e nenit 452 paragrafi 1 të LPK-së, ndërsa sa i përket 

ekspertizave mjekësorë është aprovuar shuma prej 300 duke pasë se parasysh faktin sa pala 

paditëse nuk ka marrë pjesë në seancën e dt. 27.04.2022për ekzaminim të drejtpërdrejte nga 

ekspertët mjekësor të cilët ishin prezent në këtë seancë dhe për këtë arsye nuk është aprovuar 

edhe shuma prej 100 euro siç është kërkuar në precizim.   
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Sa i përket kamatës vjetore në normën prej 8% qe duhet të paguhet nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi  është vendos  sipas dispozitave të nenit 382  par 1 dhe 2të LMD-së. 

 

Me sa u tha më lartë konform dispozitave ligjore  të nenit 323 dhe 143 të LPK-së u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

                         GJYKATA THEMELORE MITROVICE – DEGA NE SKENDERAJ, 

                                            DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM  

                                                 C.nr.59/2019, me dt.17.11.2022 

 

 

                                                                                                          Gj y q t a r i 

                                                                                                           Hajrullah Aruqi 

 

 

 

UDHEZIM JURIDIK : kundër këtij aktgjykimi është lejuar ankesa ne afatin prej 15 dite, nga 

dita e marrjes se këtij aktgjykimi, nëpërmes kësaj  Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


